
1 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

Na podstawie art. 80 ust. 2 w związku z art. 79 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 324 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668  

z późn. zm.), § 3 uchwały Nr 341/VI/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz 

warunków i trybu zwalniania z tych opłat w związku z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1861 z późn. zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, wnoszą opłatę 

rekrutacyjną oraz opłaty za świadczone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 

w Koninie, zwaną dalej „Uczelnią” usługi edukacyjne w następującej wysokości: 

1) 85 zł – opłata rekrutacyjna (za każdy kierunek studiów); 

2) 750 euro – za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych pierwszego lub drugiego 

stopnia. 

2. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz studiach podyplomowych cudzoziemcy wnoszą opłatę w takiej samej 

wysokości, jak obywatele polscy odbywający studia w Uczelni.   

 

§ 2 

1. Cudzoziemcy, oprócz opłat wymienionych w §1, wnoszą opłaty za świadczone przez 

Uczelnię usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem 

studiów, jak również opłaty za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów 

w takich samych wysokościach jak obywatele polscy. Wysokości opłat, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, określa odrębne zarządzenie Rektora. 

2. Zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat, wysokość opłat  

a świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1, liczona jest według wzoru: 

iloczyn punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu (zgodnie z programem 

studiów) oraz wysokość opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku i formy 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Uczelni.  

 

§ 3 

1. Zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej 

„ustawą”,  cudzoziemiec może być zwolniony z opłat za powtarzanie określonych zajęć 

na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz  

za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim oraz z opłat za kształcenie  

na studiach podyplomowych na podstawie decyzji administracyjnej rektora.  

2. Zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy, opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych  

w języku polskim nie pobiera się od: 
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1) cudzoziemca obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich 

rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej;  

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku  

z okolicznościami, o których mowa wart.159 ust. 1 lub art.186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy  

z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017r. poz. 2206 i 2282 oraz  

z 2018 r. poz.107, 138 i 771); 

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 

obcego, o którym mowa wart. 11a ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku 

polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia; 

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku  

z okolicznościami, o których mowa wart.151 ust.1 lub art. 151b ust.1 ustawy z dnia  

12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca  

na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową  

w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2–8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, 

o którym mowa w art. 86 ust.1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust.1. 

4. Za członków rodzin osób, o których mowa  w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione   

w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650). 

 

§ 4 

Wobec cudzoziemców stosuje się takie same jak wobec obywateli polskich zasady pobierania 

opłat za usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat określone w uchwale 

Senatu podjętej na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem § 3.  

  

§ 5 

Traci moc zarządzenie Nr 89/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za studia lub usługi edukacyjne 

pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia.  

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                

                  

 

       REKTOR 

 /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

Radca prawny 

/-/ K. Klapsa 


